
 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 (7) حافظ حكميللعالمة  –المنظومة الميمية في اآلداب الشرعية 

 الشيخ: عبد الكريم بن عبد هللا الخضير
 سم.

 أحسن هللا إليك.
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 :-تعالى ه هللارحم-قال العالمة حافظ 

 :واآللة والتحذير من العلوم المبتدعة في الفرائض
 كماااا وباااالفرائض نصااام العلااام فااااعن

 مااااان فأااااال ا أن تاااااولى هللا قسااااامت ا
 )يوصاايكم هللا( ماا  مااا بعااد ا اتصاال 
 وخااااذ إذا شاااائ  مااااا قااااد تسااااتعين بااااه

 لغاااة مااا  كاااالنحو والصااارج والتجو اااد
 واحاااااذر قاااااوانين أرفااااااب ال اااااالم فماااااا

 ح زندقااااااااةقاااااااااموم فلساااااااافة مفتااااااااا
 واقترحااااوا رامااااوا ب ااااا عاااازل حكاااام هللا

 يااااااروك إن تاااااازن الااااااوحيين مجترئااااااا  
 وأن تحكم ااااااااا فااااااااي كاااااااا  مشااااااااتجر
 أماااااا ال تااااااب فحااااارج عااااان مواأاااااعه
 كااااااذا ا حاديااااااب آحاااااااد ولاااااايم ب ااااااا
 وقاااااد أباااااى هللا إذ نصااااار ماااااا خاااااذلوا
 كاااااااااذا ال  اناااااااااة والتنجااااااااايم إن ماااااااااا
 إسااااناد ا حاااازب إبلاااايم اللعااااين كمااااا
 ماااااااا للتاااااااراب وماااااااا للغياااااااب يدركاااااااه

 لبثاا  مااا الغيااب تاادر   الجاان كاناا  لااو
 أمااااااا النجااااااوم فااااااز ن للسااااااما ورجااااااو
 كماااااا ب اااااا ي تاااااد  الساااااار  لوج تاااااه
 اوالنيااااااااار ن بحسااااااااابان وذلاااااااااك ت ااااااااا
 فماااااان تاااااا ول في ااااااا  ياااااار ذاك قفااااااا
 كااااااااالم تفين لعباااااااااد ال يا اااااااا  فااااااااي

 فااااااااي عبادت ااااااااا وال اااااااااتبين نظامااااااااا  

 أوصاااااى اخلاااااه وخيااااار الرسااااا  كل اااااِم 
 ولااااااام يكل اااااااا إلاااااااى عااااااارب وذ عجااااااام

 وا تااااانم وفاااااي ال اللاااااة أخااااار  فاااااادن  
 لمنااااااااب م ماااااااان آلااااااااة تلف ااااااااا حااااااااال  

 ال لااام مااان يخفاااى  اااا حااا  ماااادر  بي ااا
 ب ااااا ماااان العلاااام  ياااار الشااااك والاااات م
 كااااام مااااان ملااااام باااااه قاااااد باااااا  بالنااااادم

نفاااااااااااااااذا   للحاااااااااااااا  ردا    لحكم اااااااااااااام وا 
 علي مااااااااا بع ااااااااول المغفاااااااا  العجاااااااام

 لمحاات م حكاام ماان الااوحي فااي لاايم إذ
 إذ لااااااايم يعجااااااازك التحر ااااااام لل لااااااام
 بر ااااااااان حاااااااا  وذ فصاااااااا  لمختصاااااااام
 وكساااار مااااا نصااااروا ماااان م علااااى ر اااام

 ناااااام مااااان قااااادمكفاااااران قاااااد عبثاااااا بال
 متون ااااااا أ ااااااذب المن ااااااول ماااااان كلاااااام
 ماااااا للتصااااارج والمخلاااااو  مااااان عااااادم

 مااااااان ا لااااااام تعاااااااالا أصااااااانافا   د ااااااارا  
 ذساااااااتماع م للشااااااايااين ااااااااردا   ماااااااا  

 الظلام فاي الساير حياب والبحار في البر
 ديااااار العز اااااز العلااااايم المساااااب  الااااانعم
 مااااا لاااايم يعلمااااه ف ااااو ال ااااذوب ساااام
 عاااااااازو التصاااااااارج والتاااااااا ثير للاااااااانجم

 لنساااااااااك م قيتاااااااااا  وتو  وكيفاااااااااا   ع ااااااااادا  



 فاااااااذا ساااااااعود وذا نحااااااام والسااااااامه
 نشر   المال في سو  جال واحذر م

 ذ ال ااااد  والاااادين أجمعااااهتاااادعو لنباااا
 وللركااااااااون إلااااااااى الاااااااادنيا وزخرف ااااااااا

 والخالعااااااااة ماااااااا  وللت تااااااااك ج اااااااارا  
 واذعتمااااااد علاااااى ا ساااااباب مال  اااااا
 وال فااااار بااااااهلل وا ماااااالك مااااا  رسااااا 
 وذعتناااااااا  الابيعياااااااا  لااااااايم ل اااااااا
 قاماااااا  لاااااادي م بااااااال قيااااااوم اباااااادع ا

 االااا باا  الجديااد العلااام لااه سااموه ماادحا  
 ت ساااااااموه المالحياااااااد الاغاااااااا  علاااااااى

 أتااااااواقاااااارن أو قاااااارون وكلمااااااا ماااااار 
 سااايركمه بعاااض الخبياااب علاااى بعاااض

 سااااف ا   واعجااااب لعاااادوان قااااوم حاااااولوا
                               حاادب      علااى ا اار كالنااار فااي المااا  أو

 كاااااااااذا وناسااااااااابه ذا كااااااااام بخرصااااااااا م
 إلاااااى نشاااار الاااابال ب ااااام تاااادعو ج ااااارا  

 والعلااااام باااااا  كااااا  ع اااااا  كامااااا  ساااااالم
 والرتاااااااا  كااااااااالحيوان السااااااااائم الااااااااب م
 نبااااااااذ الماااااااارو   وا خااااااااال  والشاااااااايم
 دون المسااااابب وا خاااااال  مااااان عاااااادم
 والااااااوحي ماااااا  قاااااادر والبعااااااب للاااااارمم
 ماااااادبر فاعاااااا  مااااااا شااااااا  لاااااام يأاااااام
 مساااااااااخرا  لغاياااااااااا  مااااااااان الحكااااااااام

 ل ااااااديم ومنااااااه ال ااااااول بال اااااادمكفاااااار ا
 بااااااذ  ال ساااااام ساااااا م وأ ثاااااار ذ أ ااااااال  

 باااااااه علاااااااى صاااااااور  أخااااااار  لخباااااااث م
 رفاااااااي و جعلاااااااه فاااااااي الناااااااار للأااااااارم
 أن يجمعاااااوه إلاااااى اخساااااالم فاااااي كمااااام
 فاااااي وقتاااااه أو إخاااااا  الاااااذئب والغااااانم

 

أما  ،يننبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمع ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 بعد:

ذكر ما  -عليه الصالة والسالم-وسنة نبيه  -جل وعال-الوصية بكتاب هللا  -تعالى رحمه هللا-فلما ذكر الناظم 
لمبتدعة، فبدأ بالفرائض التي هي يعين على فهم الكتاب والسنة من الفرائض واآللة، وحذر بعد ذلك من العلوم ا

 تركة المواريث وما يتعلق بها.قسمة 
 ال:ق

 أوصااااى اخلااااه وخياااار الرساااا  كل ااااِم  ج  كمااا الفرائض نصاام العلاام فاااعن  وباا
 

ظِه ا  نث ي ْيِن{كما أوصى اإلله في قوله:  ِر ِمْث   ح  ْم ِللذَّك  م  ّللاه  ِفي أ ْوذ ِدك   "نصم العلم" [( سورة النساء11)] }ي وِصيك 
صلى هللا عليه -: قال رسول هللا قاليعني كما جاء عن الترمذي والحاكم وابن ماجه من حديث أبي هريرة 

قال أبو عيسى: هذا حديث فيه اضطراب،  وعلموها الناس فإني مقبوض(( ،))تعلموا القرآن والفرائض: -وسلم
 ضعفه أحمد بن حنبل وغيره، وضعفه ظاهر؛ ألن في إسناده شهر بن حوشب.

))يا أبا هريرة تعلموا الفرائض : -صلى هللا عليه وسلم-ابن ماجه يروي عن أبي هريرة قال: قال رسول هللا 
وفيه  ،وهذا الحديث صححه الحاكموهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي((  فإنها نصف العلم، وعلموها

المقصود أن الحديث  ،نظر؛ ألن في إسناده حفص بن عمر، ضعفه ابن معين والبخاري والنسائي وأبو حاتم
ويوجهون معناه بأن العلم منه ما يتعلق بما قبل  ،علم الفرائضضعيف، وأهل العلم يذكرون هذا في بيان فضل 



الوفاة وبما بعد الوفاة، إما في حال الحياة وما بعد الممات، العلوم كلها عالقتها بما في الحياة، وأما بالنسبة 
 للفرائض فهو متعلق بقسم التركات بعد الوفاة.

 ب وذ عجاااااِمولااااام يكل اااااا إلاااااى عااااار   ج  ماااان فأاااال ا أن تااااولى هللا قساااامت ا
 

تولى هللا قسمة الحقوق المتعلقة بالتركة ألصحاب الفروض، وللعصبة وغيرهم من الوارثين، بينها بالتفصيل 
بشروطها، وما جاء في السنة من قدر زائد على ما في القرآن فهو مجرد توضيح، وأحكام قليلة جدًا، لكن جملة 

ومع ذلك علم حصره ممكن، يعني لو  ،علم في غاية األهمية مسطرة في سورة النساء، فهذا العلمأحكام المواريث 
عكف عليه اإلنسان أسبوع أتقنه، وهو علم منضبط، ولذلكم هو أول علم دخل في اآلالت، يعني في اآلالت 

يعني قبل أن يشيع استعمال العلوم  ،ربع قرن  ما دخل فيه الفرائض، يعني من قبلالحاسبة مثل الكمبيوتر، أول 
وقليل يعني طالب العلم يدركه بمجرد حفظ الرحبية، وقراءة شروحها، الرحبية  الت؛ ألنه علم منضبطاآلكلها في 

وما جاء  ،يعني إذا قارن ما جاء في كتب الفرائض ،مائة وسبعين بيت، فإدراكها سهل، وأيضًا اآليات واضحة
يرة يعني معدودة آيات الفرائض، فبإمكانه في القرآن تيسر له األمر كثيرًا؛ ألنه ال يوجد فيه آيات كثيرة، آيات يس

أن يتقن هذا العلم من خالل القرآن الكريم، ومن خالل ما كتب في الباب من مؤلفات غالبها مختصر، يعني 
 يوجد المصنف في مجلد مثاًل لكن غالبها مختصرات.

 التأليف في الفرائض على نوعين:
ما على الفروض، إما على الو  ثم  ،ارثين كما جاء في القرآن، أو على الفروض المقدرةإما على الوارثين، وا 

على طريقة أهل العلم في الفرائض، وكلها أمرها منضبط وعلى حد سواء، يعني  ،ثم ذوي األرحام ،التعصيب
أو على طريقة التأليف عند أهل العلم على  ،سواًء قرأها الطالب على طريقة القرآن في بيان الوارثين مع شروطهم

 أمرها سهل يعني. ،إما طرد أو عكس ،أصحابها، بهذا أو هذاالفروض و 
 ماااان فأاااال ا أن تااااولى هللا قساااامت ا
 ج  يوصايكم هللا ما  ماا بعاد ا.......... 

 ولااااام يكل اااااا إلاااااى عااااارب وذ عجاااااِم 
................................... 

 ج

ظِه ا  نث   ِر ِمْث   ح  ْم ِللذَّك  م  ّللاه  ِفي أ ْوذ ِدك    إلى آخر آيات المواريث. ...[( سورة النساء11)] ي ْيِن{}ي وِصيك 
 مااااا  ماااااا بعاااااد ا اتصااااال  ..........

 

 وا تاااانِم ال اللااااة أخاااار  فااااادن   وفااااي 
 
 

آية الصيف التي هي آخر سورة  ،منها آية متصلة بآيات المواريث، ومنها آية متأخرة ،يعني الكاللة فيها آيتان
 النساء.

................................... 
 وخاااذ إذا شااائ  ماااا قاااد تساااتعين باااه 

 

 وا تاااانِم ال اللااااة أخاااار  فااااادن  وفااااي  
 لمناااااااب ِم مااااااان آلاااااااة تلف اااااااا حاااااااال  

 
 

نصوص الوحيين هناك علوم تعين على فهم هذه النصوص، فعلوم العربية بفروعها االثني عشر ال شك أن 
عربي، والحديث  -الصالة والسالم عليه-طالب العلم ال يستغني عنها؛ ألن القرآن بلسان عربي مبين، والنبي 

 بلغة العرب، هذا إنما يفهم من خالل معرفة العربية.



االشتقاق وغيرها من فروع والبيان والمعاني والبديع والوضع و كالنحو والصرف  "من آلة تلف ا حال لمنب م"يقول: 
 ."م  لغة"ى أداء القرآن على الوجه المطلوب وهذا يعين عل "والتجو د" العربية

 لغااة كااالنحو والصاارج والتجو ااد ماا 
 
 ج

 ................................... 
 ج

يعني هل اللغة غير النحو والصرف؟ النحو والصرف ال شك أنه فرع من فروع اللغة، لكنه إذا عطفت عليه اللغة 
ة العرب، والتجويد أيضًا وكل ما يتعلق بلغ ،مفردات اللغة، فقه اللغة ،فالمراد به بقية الفروع مما يشمل متن اللغة

حتاج إلى قواعد التفسير وغيرها من العلوم التي تعيننا على إلى أصول الفقه، نحتاج ن ،حتاج إلى علوم الحديثن
 فهم النصوص.

 ال لااِم ماان يخفااى ياادر  ب ااا حاا  مااا  ج  ............................ماا  لغااة
 

 .-معليه الصالة والسال-يعني من كالم هللا وكالم نبيه 
 ب اااا مااان العلااام  يااار الشاااك والااات ِم  ج  واحااااذر قااااوانين أرفاااااب ال ااااالم فمااااا

 

؛ ألنه عبارة عن قوانين وقواعد على حد زعم واضعها أنها تعصم رأيه علم الكالم ال شك أنه يورث الشكيعني 
وكثير من  من الخطأ، ولو لم يعتمد على كتاب وال سنة، فهم يريدون أن يكيفوا العقل البشري على قواعدهم،

، فهم يريدون أن -جل وعال-األمور المتعلقة بالعقل البشري تخفى على جميع الناس، يعني ال يعلمها إال هللا 
، يضعون قواعد ويرتبون عليها المجردةويسترسلون مع عقولهم  ،يتكلموا في أمور ال يدركون حقيقتها وال كنهها
ن تكون فإن النتائج ل -جل وعال-ت إذا لم تعتمد على كالم هللا نتائج، هذه القواعد إذا لم تعتمد أو هذه المقدما

، لكن المتمكن في علوم الكتاب منه الغبي وال يحتاج إليه الذكيكما قيل ال يستفيد  سليمة، علم الكالم علم غث
وينقض  ،مويستطيع الرد عليهم من قواعده ،والسنة إذا أراد أن يتعلم من علم الكالم ما يفهم به أقوال المخالفين

قواعدهم بقواعدهم إذا كان متمكنًا من نصوص الكتاب والسنة، مستحضرًا للعلوم الشرعية، آمنًا على نفسه من 
الزلل والخطل، فإنه حينئٍذ يسوغ له ذلك، ولذا شيخ اإلسالم لما رد على الجهمية في نقض التأسيس مدحه ابن 

 القيم بقوله: 
 وكذذذذذذذذذذلك التأسذذذذذذذذذيس أصذذذذذذذذذبح نقضذذذذذذذذذه

    أنذذذذذذذذذذذذذه بسذذذذذذذذذذذذذالحهمومذذذذذذذذذذذذذن العجيذذذذذذذذذذذذذب 

 أعجوبذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة للعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذالم الربذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذان 
 أرادهذذذذذذذذذم نحذذذذذذذذذذو الحضذذذذذذذذذذيض الذذذذذذذذذذداني

 ج

فالذي ال يعرف سالحهم ما يستطيع الرد عليهم، ما يعرف كالمهم فضاًل عن أن يرد عليهم، لكن  ،بسالحهم
وما يعين على نصوص الوحيين، ويبقى  ،المسلم الذي يريد نجاة نفسه يكفيه أن يقتصر على نصوص الوحيين

لرد على المخالفين فرض كفاية، يتواله من تأهل لذلك، بمعنى أنه ال يلزم كل الناس أن يدرسوا المنطق وعلم أن ا
الكالم، يعني كما قرر في بعض الكليات الشرعية على عموم الناس هذا ما هو بصحيح، قد يخصص يعني 

لكن مرحلة  ،عليه من االنحراف والذي يخشى ،المرحلة الجامعية فيها الطالب الضعيف والجيد والغبي والذكي
الدراسات مثاًل العالية هذه إذا انتقي لها من ينتقى ممن يتصف بالذكاء ممن يتصف بالدين، وعنده ما يكون سببًا 

 لوقايته وحمايته، هذا ال مانع أن يدرسوا ليطلعوا على مخالفات القوم، ويردوا عليهم بأقوالهم.
 ب اااا مااان العلااام  يااار الشاااك والااات ِم  ج  واحااااذر قااااوانين أرفاااااب ال ااااالم فمااااا

 



ثم ندموا وتابوا بعد  ،كل هؤالء المتكلمين ال سيما من كتب له الندم والتوبة كلهم أفضى أمرهم به إلى الشك الحيرة
ذلك، أما من أراد هللا له أو من كتب هللا له االستمرار على ما عنده من شبهات فإنه مات على ذلك، وهللا يتولى 

 الجميع.
 فلسااااااافة مفتااااااااح زندقاااااااة قااااااااموم

 
 

 ................................... 
 

يعني الكتاب الذي يجمع االصطالحات الفلسفية هذا مفتاح الزندقة، إذا اعتمد عليه اإلنسان، وأعرض  القاموس
الكتاب عن الكتاب والسنة ال شك أنه في نهايته يؤول به األمر إلى الزندقة، وال يعصمه من الزلل إال االعتصام ب

 والسنة.
 قااااااااموم فلسااااااافة مفتااااااااح زندقاااااااة

 
 

 كاااام ماااان ملاااام بااااه قااااد بااااا  بالناااادِم 
 

وتمنوا أنهم من نظروا في الكالم، وكالم أهل العلم في حكمهم  ،وكم نقل من توبة لهؤالء وندم ،نعم كم سمعنا
طاف بهم في وي ،على أهل الكالم كقول الشافعي وغيره: "حكمي في أهل الكالم أن يضربوا بالجريد والنعال

هذا جزاء من يتعاطى الكالم" المقصود أنه علم ال حاجة لطالب العلم إليه، إنما يحتاجه فئة يقال: و  ،األسواق
 ممن يتصدى للرد عليهم.

 يقول: 
 واقترحاااوا راماااوا ب اااا عااازل حكااام هللا

 
 

 ................................... 
 

 .ي علم الكالميعني هذه القواعد التي قعدوها ف "راموا ب ا"
 واقترحاااوا راماااوا ب اااا عااازل حكااام هللا

 

نفاااااااااااااذا   للحاااااااااااا  ردا     لحكم ااااااااااااِم وا 
 

أرادوا أن يبطلوا نصوص الكتاب ألنه ما دام هيبة الكتاب والسنة في نفوس المسلمين ما تمشي قواعدهم، لكن 
 والسنة ليجد علمهم محاًل في قلوب المسلمين، كيف أبطلوا نصوص الكتاب؟

 عاااان مواأااااعهأمااااا ال تااااب فحاااارج 
 

 إذ لااااايم يعجااااازك التحر ااااام لل لاااااِم 
 ج

آحاد، ال  :سهل، يعني القرآن ال يستطيعون أن يقولواومعولهم على التحريف، وأما بالنسبة للسنة أمرها 
ينزل أمره، ال يستطيعون أن  استوى استولى، وبدل من ينزل ربناظني، ال، لكن بدل من  :يستطيعون أن يقولوا
 ظني، أما بالنسبة للسنة فقالوا: إنها آحاد، واآلحاد ال يفيد إال الظن. :نيقولون بالنسبة للقرآ

 واقترحاااوا راماااوا ب اااا عااازل حكااام هللا
   ياااااروك إن تااااازن الاااااوحيين مجترئاااااا  

نفاااااااااااااذا   للحاااااااااااا  ردا     لحكم ااااااااااااِم وا 
 علي ماااااااا بع اااااااول المغفااااااا  العجاااااااِم

 

لم يوجد في صدر هذه األمة، ال في اعتنى بعلم الكالم من األعاجم، من األعاجم وعلم الكالم يعني أكثر من 
 عصر الصحابة وال التابعين.

 يقول: 
 علي ماااااااا بع اااااااول المغفااااااا  العجااااااام    ياااااروك إن تااااازن الاااااوحيين مجترئاااااا  

 

م وك  ِفيم ا في كل مشتجر، بينما المطلوب يعني هذه القواعد تحكمها وأن تحكمها  كِه تَّى  ي ح  فِهك  ذ  ي ْؤِمن ون  ح  ر  }ف ال  و 
ْم{ ْين    ر  ب  ج   .[( سورة النساء56)] ش 



 وأن تحكم اااااااا فاااااااي كااااااا  مشاااااااتجر
 

 ................................... 
 

 يعني كل موضع خالف ترجع إلى قواعدهم.
................................... 

 اأااااعه أمااااا ال تاااااب فحاااارج عاااان مو 
 

 لمحت ِم حكم من الوحي في ليم إذ 
 إذ لااااايم يعجااااازك التحر ااااام لل لاااااِم

 
 

ى{ لَّم  ّللاه  م وس  ك  من معاني الكلم والكالم الجرح، يقولون: كلمه يعني جرحه بأظافير  [( سورة النساء151)] }و 
 الحكمة، هذا تحريف.

 أمااااا ال تاااااب فحاااارج عاااان مواأااااعه
 كاااااذا ا حادياااااب آحااااااد ولااااايم ب اااااا

 هللا إذ نصاااار مااااا خااااذلوا وقااااد أبااااى
 
 

 إذ لااااايم يعجااااازك التحر ااااام لل لاااااِم 
 بر ااااااان حاااااا  وذ فصاااااا  لمختصااااااِم
................................... 

 
 

ومرضاته، الموصل إلى النعيم  -جل وعال-وقيض هللا للعلم الصحيح المورث للخشية الموصل إلى جنات هللا 
 م به، وتعلمه وتعليمه وبثه ونشره.فعون به، ويرفعون شأنه بعنايتهالمقيم قيض هللا علماء يرفعون به رؤوسهم، يرت
 وكسااار ماااا نصاااروا مااان م علاااى ر اااِم    وقااااد أبااااى هللا إذ نصاااار مااااا خااااذلوا

 

 رغم أنوف من حاول التقليل من شأن العلم الشرعي.
 كفاااااران.............................  ج  كااااااااذا ال  انااااااااة والتنجاااااااايم إن مااااااااا

 

 علم الغيب، والمنجم ال شك أنهما كافران.الكاهن الذي يدعي 
................................... 

 

 كفااااران قااااد عبثااااا بالنااااام ماااان قاااادِم 
 
 

  .-عليه السالم-من األزمان األولى والسحر موجود، السحر متقدم، من عهد سليمان 
................................... 

 ........إسناد ا حزب إبلايم اللعاين
 
 

 كفااااران قااااد عبثااااا بالنااااام ماااان قاااادِم 
.................................. 

 

وهذا تعلم من هذا، وذاك تعلم من ذاك، إلى آخره إلى أن يصلوا  يعني هذا تعلم من هذا "اللعين حزب إبليم"
 إلى إبليس اللعين.

 كما ................................
 

 متون ااااا أ ااااذب المن ااااول ماااان كلااااِم 
 
 

ها يعني ما يتكلم به هؤالء السحرة هي متون السحر، وهي أكذب المنقول من كلم، وفيه المصنفات، هذه متون
المصنفات هي أكذب المنقول من كلم، يعني عندك مثل شمس المعارف، وبعض المغفلين يقتنيه ما يدري عنه، 

ن بالجملة، ومع ذلك هو كتاب هذا يباع في أقطار المسلميأو ما أدري..، وهو كتاب سحر، مجربات الديروبي، 
موجودة أيضًا في  ،طالسم موجودة في بعض كتب الطب ،سحر، أيضًا الطالسم الموجودة في بعض الكتب

ن كانت موجودة في الكتب إال  كتاب حياة الحيوان، وبعضها موجود في بعض كتب العلم، لكنها ال شك أنها وا 
 تعان بها.إنها رموز لشياطين يس :أنها كما يقول أهل العلم

 مااااااا للتااااااراب ومااااااا للغيااااااب يدركااااااه
 
 

 ................................... 
 

 يعني الذي يضرب بالتراب ويضرب بالحصى ويش عرف التراب للغيب، ويش عرف الحصى للغيب.



 مااااااا للتااااااراب ومااااااا للغيااااااب يدركااااااه
 ج  لبثا  ماا الغياب تادر   الجن كان  لو

 ماااا للتصااارج والمخلاااو  مااان عاااادِم 
 ماااااان ا لااااااِم أصاااااانافا   تعااااااالا د اااااارا  

 

لو جئته وقال: أمك فالنة  ،اآلن هذا الساحر وهذا الكاهن الذي يدعي علم الغيب هو كاذب على كل حال، نعم
من غير أن تخبره بها، وأبوك فالن، وزوجتك اسمها فالنة، والثوب الذي تلبسه اآلن لونه كذا، وأخبرك بتفاصيل 

صادق، ولو طابق كالمه  :وال يجوز بحال أن نقول ،كاذب؟ كاذبمطابقة للواقع، فهل نقول: إنه صادق أو 
الواقع، هذا حكم شرعي ما للعقل فيه مجال، وال تطبيق قواعد اللغة وال غيرها ما فيها مجال هنا، هو كاذب على 

فذهبوا إلى الجهات للحاكم  الثة رأوا بأم أعينهم شخصًا يزنييعني لو أن ث ،أي حال، نظيره يعني أمر واضح
ال  لوا: رأينا، ما أخبرنا وال سمعناوقا رأينا فالن يزني بفالنة، رأينا الميل في المكحلة، الحاكم يقول: صادقين وا 

كاذبين؟ إذا لم يأتوا بأربعة شهداء فأولئك هم الكاذبون، هم كاذبون ولو صدقوا، ولو طابق قولهم الواقع؛ ألن 
صدقه؛ ألنه قد ل فهو كاذب، ولذا جاء الوعيد على من المسألة مسألة شرع، يعني لو أخبرك بجميع التفاصي

يبهر اإلنسان فيجد نفسه ملزم بتصديقه، نقول: كذب، وال أدل من ذلك على أنه يأتي الشهود الثالثة الثقات 
األخيار يقولون: رأينا فالن يزني، فأولئك هم الكاذبون، ويجلدون على ثمانين جلدة؛ ألن هذه أحكام شرعية 

يعني ولو ))من ذهب إلى عراف أو كاهن فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد(( ل لك: منضبطة، يقو 
مام جامعقول لك: أمك فالن، يعني ذهب شخص احتمال يقال له، يعني ألنه  ودخل  ،مع األسف حافظ للقرآن وا 

دخلت على  فقال له: أنت -خارج هذه البالد- له ما حصل من سحر، فذهب إلى ساحره فحصل تعلى زوج
في يوم كذا، وكان عليها من المالبس كذا، فدخلت عليكم امرأة هذه صفتها فرشتكم بطيب، هذه  فالنة في بلد كذا

ى عليه النص؟ وهللا ما يخفى هل يخف ،صدقت ؟ قال: صدقتالعلبة هذا باقي الطيب، ويش قال هذا الحافظ
لزمون بأن نكذبه ولو طابق كالمه الواقع، ونظير ذلك لماذا؟ ألن هذا كالمه طابق الواقع، لكننا شرعًا م عليه؛

القذفة، يعني أنت أحيانًا كالمك ما فيه أدنى إشكال، رأيت الرجل يجامع المرأة مثل ما يجامع الزوج زوجته، ما 
ولو رأيت؛ ألن هذه أحكام شرعية، يعني ما فيها المسألة مسألة كفر، أنت عندك أدنى ريب، تروح تشهد كاذب 

 فر ما يمكن أن يأتي شرع بهذا.تصدق كا
 ماااااان ا لااااااِم تعااااااالا أصاااااانافا   د اااااارا      لبث  ما الغيب تدر   الجن كان  لو

 

مائة سنة،  :في قصة سليمان، مات سليمان، وكان متكئًا على عصاه على منسأته مدة طويلة حتى قال بعضهم
ء يعلمون الغيب والرجل قد مات إال إن هؤال :مدة مائة سنة، هل نقول ،واقف والجن يشتغلون في العذاب األليم

ان وا ي ْعل م ون  اْلغ ْيب  م ا ل ِبث وا ِفي اْلع ذ اِب اْلم ِ يِن{ ؟أنه معتمد على عصاه رَّ ت ب يَّن ِ  اْلِجنُّ أ ن لَّْو ك  ( 11)] }ف ل مَّا خ 
 .[سورة سبأ

 أماااااا النجاااااوم فاااااز ن للساااااما ورجاااااو
 كمااااا ب ااااا ي تااااد  السااااار  لوج تااااه

 
   

 ذساااااتماع ِم ااين ااااااردا  للشاااااي ماااااا   
................................... 

بعض  ،للشياطين، وهداية للسراة، يهتدي بها السراة اً يعني الحكمة من خلق النجوم ثالث: زين للسماء، ورجوم
 العلماء المعاصرين يرثي شيخًا من الشيوخ رحمة هللا عليه يقول:

 عذذذذذذة الصذذذذذذادي إذا قذذذذذذل مذذذذذذاطر  ويذذذذذذا لو   فيذذذذذذا خيبذذذذذذة السذذذذذذاري إذا غذذذذذذاب نجمذذذذذذه



   

 هذه مرثية لواحد من العلماء الكبار، وال شك أنه خسارة، ومثل الغيب بالنسبة للناس. "إذا جف ماطر  "أو 
 ويذذذذذذا لوعذذذذذذة الصذذذذذذادي إذا قذذذذذذل مذذذذذذاطر      فيذذذذذذا خيبذذذذذذة السذذذذذذاري إذا غذذذذذذاب نجمذذذذذذه

 

 
 كمااااا ب ااااا ي تااااد  السااااار  لوج تااااه
 ج   اوالنياااااااار ن بحساااااااابان وذلااااااااك ت اااااااا

 الظلاِم فاي الساير حياب حاروالب في البر 
 ديااااار العز اااااز العلااااايم المساااااب  الااااانعِم

 

رهٍّ لَّ  ا{ ْمم  ت ْجِر  ِلم ْست     .[( سورة يذذس83)] }و الشَّ
 فمن ت ول في ا  ير ذاك............

 ج

 ................................... 
 

ن اِزل { ْرن اه  م  م ر  ق دَّ  .[( سورة يذذس83)] }و اْل  
 في اااااا  يااااار ذاك قفاااااا فمااااان تااااا ول

 ماااا لااايم يعلماااه ف اااو ال اااذوب ساااِم   ج
 

 يعني سمي الكذوب.
 جا  كاااااااالم تفين لعبااااااااد ال يا ااااااا  فاااااااي

 عاازو التصاارج..................... 
 ج

 االب:.......
 هاه؟

 االب:.......
 ؟، يعني سمي، سمي الكذوب، نعمسم  

 االب:.......
 .ينكسر البيتال ال، 

 عاااااازو التصاااااارج والتاااااا ثير للاااااانجِم  ج  فااااااايكاااااااالم تفين لعبااااااااد ال يا ااااااا  
 ج

 كالمتعبين لعباد الهياكل الذين يرون أن الهياكل هي التي تتصرف في العالم.
 لنساااااااك ِم وتوقيتاااااااا   وكيفاااااااا   ع ااااااادا    ج  فاااااااي عبادت اااااااا وال ااااااااتبين نظاماااااااا  

 

 هذا فيه مؤلفات، التنجيم واألنواء فيها مؤلفات.
 فااااااذا سااااااعود وذا نحاااااام والساااااامه

 ذا كااااااام بخرصااااااا ِم كاااااااذا وناسااااااابه   ج
 ج

وذكر أن فيها  ،التعلق بالنجوم والهياكلو  ،من الكهانة والتنجيم والسحر -تعالى رحمه هللا-يعني حذر الناظم 
واشرأبت نفوسهم إليه،  ،وهي موجودة بالفعل، ثم بعد ذلك حذر مما يضر وال ينفع، مما تعلق به الناس ،مؤلفات

 شربت قلوبهم حبها.وأ  
 يقول: 

 تااادعو ج اااارا  إلاااى نشااار الااابال ب اااِم    نشاار  المااال فااي سااو   واحااذر مجااال
 ج

 وعلى القدح في الدين وأهله، يقول: احذرها. ،وعلى الصور ،يعني المجالت والجرائد المشتملة على الشبهات
 نشاار  المااال فااي سااو  واحااذر مجااال 

 ....................تادعو لنباذ ال ااد 
 
 ج

 تااادعو ج اااارا  إلاااى نشااار الااابال ب اااِم 
................................... 

 ج
 



 تزهد الناس في دينهم، وترفع شأن من ليس له شأن، وتسعى جاهدة إلى إسقاط من له شأن في الدين.
 تااادعو لنباااذ ال اااد  والااادين أجمعاااه

 والعلاااام باااا  كاااا  ع اااا  كاماااا  ساااالِم   ج
 ج

بعد نهاية الدوام إلى قدوم النوم يعني أصحاب العقول السليمة يعني هل ينفق الشخص وقته من صالة العصر و 
 !هل هذا من العقل؟ ؟!في قراءة جرائد ومجالت حرفًا حرفًا، مع أنه قد يأثم بقراءتها، ويترك ما يؤجر على قراءته

نعم قد يوجد اتفاق بين مجموعة من طالب العلم يخصص لكل واحد صحيفة أو جزء من صحيفة لتتبع هؤالء 
المسئولين عن خططهم هذا جيد، هذا من األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا المفسدين للرد عليهم وبإبالغ 

 جناب الدين.ال شك أنه من حماية 
 تااادعو لنباااذ ال اااد  والااادين أجمعاااه
 وللركاااااااون إلاااااااى الااااااادنيا وزخرف اااااااا

 

 والعلاااام باااا  كاااا  ع اااا  كاماااا  ساااالِم 
................................... 

 

أمور ال ينبغي لمسلم أن يعتني عن بيع وشراء، وا عالنات عن ا تجد إال إعالنات ما في عندهم إال أمور الدنيا، م
علن الصور للنساء الخليعات، واألصل في الصور كلها أنها بها، وتجدها في دعاياتها التي تجري منها األموال، ت  

 .محرمة، ولو لم يكن فيها إال التصوير لكان األحرى واألجدر بطالب العلم أن يجتنبها
 للركاااااااون إلاااااااى الااااااادنيا وزخرف ااااااااو 

 

 والرتاااااا  كااااااالحيوان السااااااائم الااااااب ِم 
 ج

 واستغناء بها عما ينفعك في دينك ودنياك. ،يعني وقتك كله مطالعة لهذه الجرائد
 نبااااااذ الماااااارو   وا خااااااال  والشاااااايِم    وللت تاااااااك ج ااااااارا  والخالعاااااااة مااااااا 

 ج

 نساء بالرجال، وما يفتن الرجال بالنساء.تجد ما يفتن ال ،وأيضًا للرجال ،تجد فيها الصور العارية للنساء
 دون المساااابب وا خااااال  ماااان عاااادِم  ج  واذعتماااااد علااااى ا سااااباب مال  ااااا

 

ما ينشر في الجرائد والمجالت أنها تدعو لالعتماد على األسباب دون ، بأما أن يكون هذا متعلق بما في الجرائد
 أو يكون الكالم مستأنف. ،المسبب
 احذر يقول: 

 عتماد على ا سباب مال  ااذ......
 وال فاااار باااااهلل وا مااااالك ماااا  رساااا 

  ج

 دون المساااابب وا خااااال  ماااان عاااادِم 
 والاااااوحي مااااا  قااااادر والبعاااااب للااااارمِم

 ج

وهذا موجود في كثير من المجالت، في كثير من الجرائد، ال سيما مجالت وجدت في مصر والشام قبل مائة 
، تشكك في حقائق -نسأل هللا العافية-تدعو إلى اإللحاد وفيها هذه األمور واضحة، وهي موجودة اآلن،  ،سنة

من نصارى وغيرهم الدين، تشكك فيما اشتمل عليه القرآن والسنة، موجودة ويكتب فيها فجرة، يكتب فيها كفار 
 مالحدة، فعلى طالب العلم أن يحذرها.و 

 والاااااوحي مااااا  قااااادر والبعاااااب للااااارمِم    وال فاااار باااااهلل وا مااااالك ماااا  رساااا 
 

 لمون في أركان اإليمان.يعني يتك
 وذعتنااااااا  الابيعيااااااا  لاااااايم ل ااااااا
    قامااااا  لااااادي م باااااال قياااااوم ابااااادع ا

 مااااادبر فاعااااا  ماااااا شاااااا  لااااام يأاااااِم 
 مسااااااااخرا  لغايااااااااا  ماااااااان الحكااااااااِم

 



 هو الذي أوجدها. -جل وعال-يعني أن الطبيعة هي التي أوجدت هذه المخلوقات، وليس هللا 
 قامااااا  لااااادي م باااااال قياااااوم ابااااادع ا

    الااا باا  الجديااد علاامال لااه سااموه ماادحا  

 مسااااااااخرا  لغايااااااااا  ماااااااان الحكااااااااِم 
 كفااااار ال اااااديم ومناااااه ال اااااول بال ااااادِم

 

سموا علم الفلك الهيئة الجديدة، وفيها مؤلفات للمتقدمين وللمعاصرين، وفيه أيضًا ردود على أصحاب الهيئة 
 لصواعق أكبر منه.وذيل ا (الصواعق الشديدة على أهل الهيئة الجديدة) ري له رد وله ذيلجويتالالجديدة، 

 ت سااااااموه المالحيااااااد الاغااااااا  علااااااى
 بااااذ  ال سااااِم ساااا م وأ ثاااار ذ أ ااااال     ج

 ج

ئد، وصار كل واحد له عمود ثابت يكتب في هذا التخصص الذي تقسموه، تقسموا هذه األعمال في هذه الجرا
 انبرى له.

 ت سااااااموه المالحيااااااد الاغااااااا  علااااااى
 باااه أتاااواوكلماااا مااار قااارن أو قااارون 

 

 بااااذ  ال سااااِم  ااااال  ساااا م وأ ثاااار ذ أ 
 علاااااااااى صاااااااااور  أخااااااااار  لخباااااااااث ِم

 ج

 الشر أصله واحد، ولكل قوم وارث، لكن اآلليات التي يحقق بها هذا الشر لكل عصر ما يناسبه.
 رفاااااي و جعلاااااه فاااااي الناااااار للأااااارِم    ساايركمه بعااض الخبيااب علااى بعااض

 

 لقى في جهنم.ظلمات بعضها فوق بعض تركم وت ،هذا الخبث كله بعضه على بعض ،هذه األمور كلها
 ساااف ا   واعجاااب لعااادوان قاااوم حااااولوا

 أن يجمعاااوه إلاااى اخساااالم فاااي كماااِم   ج
 

مثاًل يقال: علم الفلك اإلسالمي، علم كذا اإلسالمي، كل شيء يلصقونه باإلسالم، والطبيب الروحاني، ويش 
روحاني هذا يساعد وعنوانه وكيفية االتصال به، طبيب  ،معنى طبيب روحاني؟ اآلن في القنوات يعلن عن نفسه

، يعني كما جاء في الخمرة يشربونها ويسمونها بغير اسمها، ويسمونه أيضًا هو على فك السحر؛ ألنه ساحر
 مشروب روحي اآلن.

 ساااف ا   واعجاااب لعااادوان قاااوم حااااولوا
 أن يجمعاااوه إلاااى اخساااالم فاااي كماااِم   ج

 

لطريقة اإلسالمية، وهذا كذا اإلسالمي، وتجد اآلن تمشية بعض األمور بنسبتها إلى اإلسالم، تجد هذا على ا
 حتى قالوا: غناء إسالمي.

 حادب علاى ا ر كالنار في الما  أو
 ج
 

 ................................... 
 ج

 كالماء في النار ال يمكن أن يجتمعان.
اني؛ ألنهما ما يجتمعان، طهر وحدث ما يجتمعان، فإذا وجد أحدهما ارتفع الث "في وقته* حدب  على ا ر أو"

 نقيضان، وكذلك الماء والنار.
................................... 

 ج

 فااااي وقتااااه أو إخااااا  الااااذئب والغاااانِم 
 

  .وهللا أعلمجمع بين الضب والحوت، كما أنه ال ي  جمع بين الذئب والغنم، ال يمكن أن ي  
 وصلى هللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


